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                                                                                       Jelenia Góra, dnia .................................. 

ARKUSZ  OCENY NAUCZYCIELA  AKADEMICKIEGO 1 

Okres oceny.................................................. 

Nazwisko i imię............................................................................................................................ 

Tytuł lub stopień naukowy...............................................Stanowisko.......................................... 

Rok zatrudnienia:  a) w Kolegium Karkonoskim......................................................................... 

         b) na aktualnym stanowisku........................................................................... 

Jednostka organizacyjna uczelni.................................................................................................. 

A. Działalność dydaktyczna i wychowawcza 2 :  

1. Wykonanie pensum dydaktycznego 3 : 

Rok akademicki Pensum Zajęcia zrealizowane Współczynnik 
wykonania pensum 

    

    

    

    

 

2. Nagrody i wyróŜnienia za działalność dydaktyczną (wymienić) 1:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Współudział w organizowaniu imprez i spotkań aktywizujących środowisko  

    studenckie oraz prowadzenie  studenckich kół naukowych i grup zainteresowań  

   dla studentów(wymienić)2: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Współpraca z organami samorządu studenckiego(wymienić): 

………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Wyniki hospitacji6 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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B. Działalność organizacyjna 2: 

 1. Funkcje organizacyjne w uczelni (wymienić): 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2. Funkcje pełnione w organizacjach zewnętrznych, związanych z działalnością prowadzoną   

    w uczelni:  

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Udział w komisjach i zespołach problemowych (wymienić) oraz udział w organizowaniu  

    konferencji (wymienić):: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

C. Działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji 2  

 

1. Awanse naukowe (wymienić): 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Publikacje tym opracowane podręczniki, skrypty i materiały pomocnicze do zajęć  

    (wymienić): 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Uczestnictwo w pracach badawczych (wymienić) oraz udział w konferencjach naukowych  

    (z referatem), studiach podyplomowych i szkoleniach (wymienić): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………....... 

Do arkusza moŜna dołączyć krótki (nie przekraczający jednej strony maszynopisu) opis 

działalności dydaktycznej i organizacyjnej nie wymienionej w ankiecie. 
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D. Opinia studentów (wyraŜona oceną) ustaloną na podstawie przeprowadzonej  

     wśród nich ankiety6: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

                                                  

E.  Ocena Wydziałowej Komisji Oceniającej6 : 

Punktacja uzyskana za: 

� działalność dydaktyczną:      ilość punktów................................ 

� działalność organizacyjną:     ilość punktów................................ 

� działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji: ilość punktów................................ 

Łączna ilość uzyskanych punktów:  ............................................................................................ 

Uzyskana ocena:………………………………………………………………………............... 

Uzasadnienie oceny: .................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Wynik głosowania: jednogłośnie / większością głosów 5 

Skład Komisji i podpisy:  
 
Przewodniczący  Komisji ........................................................................................................   
 

1.  ................................................................        2. ............................................................ 

3. .................................................................         4. ........................................................... 

5...................................................................  6. ........................................................... 

 „Z oceną zapoznałam(em) się”               Data i podpis ocenianego: ......................................   

                                     

1 wszystkie dane umieszczone w arkuszu powinny dotyczyć okresu oceny, 
2 wypełnia nauczyciel akademicki, 
3 tabela zawierająca dane o wykonaniu pensum dydaktycznego powinna być wypełniona przez 

odpowiednie słuŜby jednostki organizacyjnej 
4 wypełnia komisja  oceniająca, 
5 niepotrzebne skreślić, 
6 wypełnia bezpośredni przełoŜony. 



Załącznik do  
Uchwały  nr 14/2008  

Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 
 

 4 

Podstawę oceny stanowią: Regulamin oceny nauczycieli akademickich KK (załącznik do zarządzenia rektora ..... 
...................................2008r) oraz  Szczegółowe kryteria oceny pracowników Wydziału ...................... KK 
(uchwała Rady Wydziału ..............................................................). 
Wypełnioną ankietę naleŜy zdać w sekretariacie Wydziału ............................. w terminie do…….. 2  
 


